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Konu: Ambar Çıkış İşlemleri        Tarih: 15.06.2020 

 

 

 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 

 

 

 İlgi: 54632329 sayılı 01.06.2020 tarihli yazınız. 

 

  

 İlgide kayıtlı yazınız ile; “Firmayı temsile yetkili firma temsilcisi veya gümrük müşaviri 

tarafından eşyanın teslimine ilişkin olarak tanımlanmak istenen kişi/kişilerin YKTS-Vekalet Giriş 

menüsünde temsilci bilgileri alanında "gümrük müşaviri", "gümrük müşavir yardımcısı" ve "diğer" 

şeklinde kaydının yapılması gerekmektedir. 

 BİLGE Sisteminde ambar çıkış işlemlerinde eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. kimlik 

numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından ambar çıkışı 

yapılırken bu kutunun doldurulması zorunlu hale getirilmiş olup ambar çıkış işleminin onaylanması 

aşamasında sisteme kaydedilen T.C. Kimlik numarasının Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde 

(YKTS) kayıtlı olan T.C. kimlik numaraları arasında yer alıp almadığı Sistem tarafından kontrol 

edilerek söz konusu TC Kimlik Numarasının YKTS'de kayıtlı olmaması halinde işlem yapılmasına 

izin verilmeyecektir. 

Söz konusu düzenleme 01.07.2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olup işlemlerde 

herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen bu tarihe kadar gümrük işlemleri 

tamamlanmış eşyayı teslim alacak kişi bilgilerinin YKTS kaydının tamamlanması gerekmektedir.” 

Denilmektedir. 

Ancak şu ana kadar sisteme kayıtların nasıl yapılacağı hususunda net bir açıklama 

yapılmamış ve izlenmesi gereken adımları içeren kılavuz yayınlanmamış olması sebebiyle birçok 

üyemiz tarafından derneklerimize kayıtların oluşturulmasında belirsizlik ve sorun yaşadıkları 

yönünde bildirimler yapılmıştır.  

Bilindiği üzere Dış Ticaret firmalarınca Gümrük Müşavirlerine verilen vekaletnameler 

YKTS sistemine girişleri yapılarak kayıt oluşturulduğu ve üyelerimizce de sistemde bulunan geçerli 

vekaletnamelerine istinaden işlemleri yaptıkları bilinmektedir. 

 YKTS sistemine kayıt yapılma işlemindeki önerimiz ise;  Gümrük Müşavirleri dış ticaret 

firmalarınca kendilerine verilmiş vekaletnamelerin sistemde kayıtlı olmaları sebebiyle, bu defa 

Gümrük Müşavirlerinin firmaları bünyesinde çalışan kişilere vekalet vermeleri ve vekaletnamede 

ismi bulunan,  

- Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir Yardımcısı ve diğer kişilerin çalıştıkları gümrük 

müşavirlik şirketindeki sigorta sicil kayıtlarının mutlaka sisteme girilmesi, aksi halde kayıtların 

kabul edilmemesi, 

- Gümrük müşavirleri tarafından T.C. Kimlik numaraları sisteme girilen kişilerin, yine gümrük 

müşavirleri tarafından çıkarılabilmesi ve girilen kişilerin bir başkası tarafından sisteme ikinci 

kez (mükerrer) girilmesinin engellenmesi, 
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- Gümrük Müşavirince giriş veya çıkışı yapılan kişilerin tüm bu işlemleri sistem üzerinden 

elektronik imza ile imzalamaları ve sistem üzerinden onaylama işleminin tamamlanarak işlemin 

sonlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Uygulamanın 01 Temmuz 2020 tarihine yetişmeyeceği düşünülmekle beraber önerimizin 

dikkate alınarak işlemlerin tamamlanması için makul bir zaman içerisinde sistemin devreye 

alınması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederiz.  

 

 

Bilgi edinilmesini önemle rica ederiz.  

 

Saygılarımızla,          

                                                     
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği   Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                     
Serdar KESKİN     Taşkın DALAY 

     İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği             İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

Hüseyin SARIDAĞ 

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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